KONCEPT DALŠÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ PRO
UČITELE
PŘÍRUČKA PRO TRENÉRY

KONCEPT DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UČITELE
Příručka pro trenéry
Příručka, kterou držíte v ruce, byla sepsána za účelem podpory trenérům (učitelům)
při jejich plánování a samotné realizaci tréninků pro učitele. Koncept příručky si
klade za cíl uvést trenéry do metodiky projektového řízení podle konceptu skripta
„Projektové řízení pro školy“. Přejeme vám mnoho úspěchů při zavádění metody
projektového řízení do výuky na vašich školách!

This work is licenced under the Creative Commons Attribution -NonCommercial- ShareAlike License.
To view a Copy of license please visit: http://creativecommons.org/
Překlad byl pořízen ve spolupráci s Fakultou podnikohospodářskou, Vysoké školy
ekonomické v Praze, nám. Winstona Churhilla, 4, 130 67 Praha 3, www.fph.vse.cz
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ÚVOD
Výukové skriptum „Projektové řízení pro školy“ představuje aktuální standard celkového metodologického a pojmového konceptu projektového řízení, které je určeno pro
výuku na školách. Vedle materiálů pro učitele a pro žáky (výukové skriptum a grafický
přehled témat) patří do celkového konceptu tréninku další jednotlivé rámcové koncepty,
které podporují potřebné uvedení do výuky i do následné pedagogické práce. Materiál
pod názvem „Didaktický koncept“ obsahuje základní didaktické principy, na kterých je
základní výukové skriptum postaveno a slouží jako základní orientace pro výuku. Dokument „Evidence a vyhodnocení projektové činnosti“ slouží jako koncept pro vyhodnocení
projektové práce. Tento „Koncept pro další vzdělávání učitelů“ obsahuje další odkazy
pro tvorbu dodatečných seminářů pro učitele. Koncept je postaven v souladu s výše
zmíněnými dokumenty, které zohledňuje. Cílem konceptu dalšího vzdělávání učitelů je
podpora trenérů těchto učitelů v tom, aby byli co nejlépe uvedeni a vybaveni pro výuku
se základním skriptem.
Následně načrtneme vedle předpokladů a organizačního rámce koncept tréninku
i příklad jeho průběhu. Koncept uzavírá kontrolní seznam tréninkových materiálů.
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PŘEDPOKLADY A RÁMCOVÉ PODMÍNKY TRÉNINKU
Cílová skupina trenérů
Koncept „Projektové řízení pro školy“ je koncipován pro učitele na profesních nebo
všeobecných středních školách. Koncept je však možno využít rovněž pro další pedagogické oblasti – např. pro projektové prvky práce s mladými lidmi, při nichž se využívají
sebeorganizační činnosti v týmech.
Trénink předpokládá, že trenéři budou mít dobrou znalost výukového skripta „Projektové řízení pro školy“ a další nutné širší znalosti projektového řízení. Kromě toho by
měl trenér mít zkušenost aspoň z nějakého projektu, který plánoval a realizoval. Výhodou pro trenéra je, když bude znát výukové a rámcové podmínky škol, aby mohl dobře
rozpoznat všechny potřeby a zájmy či problémové situace, se kterými se učitelé během
výuky mohou setkat.

Organizační pokyny
Jako optimální velikost pracovní skupiny se během tréninkové praxe ukázaly týmy
o 3-4 učitelích. Pokud byste měli skupinu větší než 12 účastníků, doporučujeme již dva
trenéry.
Sestavení týmu můžeme provést několika způsoby: náhodně, na základě vlastní volby účastníků, díky vzájemným sympatiím anebo podle obsahového přiřazení k projektu. Projekty či nejprve výuka projektového řízení probíhají na školách v rámci různých
kontextů a jsou zakomponovány do různých rámcových podmínek. Proto je k dispozici
mnoho scénářů, které lze použít. Teprve konkrétní rámcové podmínky však ovlivní výsledné postavení předmětu v jeho předběžném plánování, které provádí jednak učitelé
a poté i samotní studenti. Pozice předmětu se prokáže rovněž v samotném provedení
zvolených projektů; tzn., že ještě dříve, než budete praktické projekty vyhodnocovat
a sledovat jejich praktické přínosy. Je však zřejmé, že přístup k předmětu projektového
řízení rozhoduje nakonec i sestavování týmů učitelů, na které musíme brát při tréninku
ohled.
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Prostory a podklady
Během tréninku se střídají různé formy práce: (a) Klasická výuka, kdy učitel stojí
před tabulí a uvádí posluchače např. do procesu plánování a jednotlivých fází projektů
(podrobnější vysvětlování pracovních kroků podle skripta); (b) Výuka v plénu, např. během výměny názorů, diskuze a vzájemné reflexe; (c) Samostatná práce ve skupinách.
Z toho vyplývá, že zmíněné proměny mezi výukovými fázemi, kdy plénum účastníků
spolu diskutuje nebo jednotlivé týmy prezentují své výsledky, vyžadují odpovídající prostory a možnosti skupinové práce. Stejně tak je důležité vytvořit smysluplné ustavení
židlí pro všechny posluchače tréninku.

OSNOVA TRÉNINKU
V následující kapitole si představíme koncept učitelského tréninku pro výuku podle
skripta „Projektové řízení pro školy“ a směrnice týkající se cíle, obsahu, celkového průběhu a rámcových podmínek.

Cíle tréninku
Cíl tréninku spočívá v tom, aby byl učitel ve škole dobře připraven na práci s výukovým
skriptem „Projektové řízení pro školy“. Z tohoto důvodu by měli účastníci tréninku získat
jednat podrobnější obsahy pro výuku a dobře porozumět všem možnostem a podnětům,
které mohou využít pro přípravu své výuky. K tomu slouží následující koncept:
»» Didaktické principy konceptu (popsány v didaktickém konceptu) – jsou integrovány do tréninku a mají reflektovat dosavadní zkušenosti učitelů.
»» Metodická výuka s orientací na praktické jednání a vyzkoušení jednotlivých kroků
»» Odkazy na plánování a tvorbu výuky s pomocí výukového skripta
»» Síťové propojení účastníka tréninku s konceptem skripta „Projektové řízení pro
školy“ a schopnost prosadit podklady a využívat celkové téma projektového řízení ve škole nebo pro něj získat ve škole patřičný zájem.
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Obsah tréninku
Obsah tréninku se skládá z několika částí: (1) Úvod do základních metod a pojmů projektového řízení, a úvod do výukového skripta „Projektové řízení pro školy“, které bylo
vytvořeno pro tento účel. Obsah je doplněn o (2) didaktické principy (viz „Didaktický
koncept“) a o (3) vypracování nejdůležitějších rámcových podmínek pro výuku projektového řízení s pomocí výukového skripta.
1. Učitelky a učitelé pracují a plánují ve skupinách od 3 do 6 osob. Podporou jim
bude již známé skriptum. Ve své práci pokračují na základě osobně zvoleného
projektu, přičemž sami vytvoří plánovací podklady pro výuku. Účastníci pracují
nejprve s výukovým skriptem jako jejich budoucí studenti a postupně jsou vpravování do základních metod a pojmů projektového řízení, stejně tak do konkrétního využívání projektového skripta.
2. Během jednotlivých fází a kroků podle skripta účastníci diskutují a reflektují
o pozadí a využití didaktických principů1, na kterých je tento koncept založen.
Trénink slouží k tomu, aby se učitele mohli vzájemně vyjádřit ke své roli učitele
a svým možnostem jednání při výuce se žáky.
3. Odkazy učitele k přípravě a předběžnému plánování výukového projektu podle
konceptu „Projektové řízení pro školy“ obsahují:
»» Přípravu podkladů
»» Přípravu svých rolí
»» Pedagogické stanovení cílů (úvod do projektového řízení, metody versus odborné řešení problémů)
»» Ohodnocení účastníků

1 Didaktické principy jsou podrobněji vysvětleny v podkladu „Didaktický koncept“, a proto je na tomto místě uvádíme jen v základních pojmech: nové role během výuky; sebeorganizující výuka; interdisciplinární práce; zadání
a problém jako jádro projektů; týmová práce a kooperativní učení.
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Plánovaný projekt během tréninku
V centru učitelského tréninku jsou pro žáky samozřejmě konkrétní připravené projekty, jejichž obsah řeší jasně definovaný problém2, ideálně ve formě zadání. Některá
zadání je přitom možné vypracovat také společně s účastníky tréninku, např. pomocí brainstormingu. Při výběru projektového zadání je důležité, aby byla zohledňována
celková komplexita3 projektu. Aby bylo celkové uvedení do problematiky projektového řízení, jeho metodiky a pojmosloví efektivní, měla by být projektová zadání pro
účastníky srozumitelná a pochopitelná jako z hlediska jejich obsahu tak z hlediska jejich
odbornosti4.
Výukové projekty vyžadují nutný celkový rámec, který zúčastnění učitelé sami naplánují a připraví. V případě tzv. „Meta-Projektů“ postupují učitelé podle předloženého
skripta „Projektové řízení pro školy“5 a vypracují rovněž celkovou přípravu a realizaci
tohoto rámce.

NÁVRH PRŮBĚHU TRÉNINKU (CCA 2,5 DNE) – SCÉNÁŘ
Následující schéma průběhu tréninku se orientuje velmi úzce na plánovací kroky výuky. Navržené kroky jsou během tréninku stále znovu diskutovány a reflektovány s ohledem na realizaci a řízení projektu z pohledu vyučujícího. Vedle prostoru pro prohlubující
otázky je potřeba během tréninku představit jednotlivé podklady, pomocné předměty
a další podpůrný materiál (např. učební graf, moderační karty, speciální připínací karty
apod.).
Pro podporu dalších učebních procesů se osvědčil fotografický protokol, který zachytí všechny vyhotovené podklady a grafy účastníků tréninku.

2 Ohraničení projektového problému od běžného pracovního úkolu je blíže vysvětlen v „Didaktickém konceptu“.
3 Tím myslíme na souhru obsahové a organizační komplexity projektu.
4 Např. třídní výlet, školní slavnost, závěrečný ples apod.
5 Zde myslíme na využití kroků týmové analýzy.
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1. DEN
Trvání
5
20
5

Obsah

Metoda

Příprava

Přivítání
Vzájemné představení a vyjádření
svých očekávání i obav

Kartičky

Fixy
a jmenovky

Představení agendy

Osobní moderace s FC

Agenda
na tabuli

Powerpoint

Fólie

Uvedení do projektového řízení
5

Představení definic: Co je projektové
řízení? A co znamená projekt?

5

Principy plánování v projektovém
řízení

10

Průběh a jednotlivé kroky skripta
„PŘ pro školy“

Powerpoint

Fólie

5

Vymyšlení témat projektů a jejich
zadání

Brainstorming/
Vypracování zadání

Moderační
kartičky

5

Představení výukového skripta

Rozdání skript

12 výtisků
skript

Příprava – Stanovení cíle a postup při
vyučování

Přednáška podle skripta

5

Projektový journal – účel a forma

Přednáška podle skripta

5

Učební journal – účel a forma

Přednáška podle skripta

5

Výuka s projektovým příkladem
„Třídní výlet do Londýna“

Přednáška podle skripta

5

Vytvoření týmů

5

Základy PŘ a týmové práce – týmová
Vysvětlení cílů a příkladů
pravidla a týmové role – účel

10

Analýza týmu META – úvod
a realizace jak individuální tak
skupinová

Přednáška a skupinová práce

Vytisknout
formulář
META 12x

PŘESTÁVKA
15

Prezentace týmových profilů

Návrh skupin na FC srovnat a v plénu
Dotazník
diskutovat

10

Popis situace / Zadání projektu

Rozdělit a nechat přečíst

5

Rozlišení mezi projektovými cíli jakož
Přednáška – Powerpoint
i mezi odbornými a nadoborovými cíli

15

Zadání projektu

Práce skupiny u FC

5

Úvod k analýze prostředí
a Stakeholder analýza

Úvodní moderace a přečtení
výsledku

15

Analýza prostředí

Práce skupiny u FC

15

Stakeholder – Portfolio

Práce skupiny u FC

15

Stakeholder – Tabulka s vyznačením
opatření

Práce skupiny u FC

Tisk 12x
Fólie
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1. DEN
Trvání

Obsah

Metoda

15

Prezentace výsledků

FC skupin v plénu srovnat
a prodiskutovat

10

Cíle – úvod a postup

Úvodní moderace a přečtení
výsledku

Příprava

PŘESTÁVKA – oběd
45

Cíle – vypracování

Práce skupiny u tabule

30

Prezentace cílů a diskuze

Představení výsledků skupin v plénu,
srovnání a diskuze

30

PŘESTÁVKA
Plán fází – úvod a zadání

Úvodní moderace a přečtení
výsledku

30

Sestavení plánu fází

Skupinová práce u tabule

10

Prezentace plánu fází

Práce skupin u tabule, srovnání
v plénu

20

Blesková reflexe

Pomocné otázky: Jak se mi daří?
/ Co jsem se naučil / O čem ještě
přemýšlím?

5

Pomocné
kartičky

2. DEN
Trvání

12

Obsah

Metoda

5

Krátké opakování

Přednáška na základě skupinové
práce

5

Agenda

Přednáška

5

Smlouva o projektu – účel a forma

Úvodní moderace a odkaz
na skriptum

5

Detailní plánování – účel a jednotlivé Úvodní moderace a odkaz
kroky
na skriptum

10

Strukturovaný plán projektu (SPP)
– Úvod

5

Brainstorming – vysvětlit účel, proces
Přednáška s FC
a význam, zavést jeho pravidla

Příprava

Agenda na tabuli

Úvodní moderace a odkaz
na skriptum

40

Brainstorming o struktuře projektu

Skupinová práce s moderačním
materiálem

15

Struktura karet – postupy

Odkaz na skriptum

15

PŘESTÁVKA

15

Kontrola struktury – účel a postup

Přednáška u plánovací tabule
skupiny
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Pravidla na FC
Rozdání
moderačního
materiálu

2. DEN
Trvání

Obsah

Metoda

Příprava
Sledovat práci
ve skupinách
a hledat, zda
nevznikají značné
rozdíly

Prezentace SPP

Výběr prací skupiny pro plénum,
představení a komentář

5

Pracovní balíky – účel a postupy

Úvodní moderace a odkaz
na skriptum

15

Pracovní balíky – exemplární popis

Skupinová práce, identifikace
pracovních balíčků, nechat vytvořit
jejich popisy

Identifikace
dobrých príkladů

10

Částečná realizace popisu PB v SPP:
»»očíslování PB
»»příprava růžků moderačních
karet pro trvání a předchůdce
projektových fází

30

Odhad trvání jednotlivých PB
(alternativy projektu)

Skupinová práce, (diskuze, při
větších odchylkách povzbudit
k vysvětlení)

Sledování
postupů
v jednotlivých
skupinách

30

PŘESTÁVKA - oběd
10

Průběh projektu – účel

Úvodní moderace a odkaz
na skriptum

30

PPP – navrhnout časové pořadí
a jeho vizualizaci

Skupinová práce,

30

Navrhnout předstupně
a dokumentovat je na SPP pomoci
kartiček

Skupinová práce,

10

Propočítat časovou osu podle
reálného očekávání

Skupinová práce,

30

PŘESTÁVKA

30

Vizualizace trvání jednotlivých
procesů

20

Blesk

Podnětné otázky

3. DEN
Trvání

Obsah

5

Krátké opakování

5

Agenda

60

Metoda
Přednáška

»»Vizualizace průběhu projektu

Příprava
FC a studijní graf

Skupinová práce
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3. DEN
Trvání

Obsah

Metoda

10

»»Přizpůsobení pracovních balíků

15

»»PŘESTÁVKA

30

»»Prezentace PPP – jaký byl
průběh?

Prezentace a diskuze v plénu

5

Plán hlavních milníků – úvod a
postup

Úvodní moderace a odkaz na
skriptum

15

»»Vyhotovení plánu ML

Skupinová práce

15

»»Prezentace

10

Organizace projektu

Krátké představení

5

Analýza rizika – Úvod

Úvodní moderace

»»Představení portfolia rizika

Úvod

»»Riziková opatření – seznam

Úvod

Realizace projektu

Úvodní moderace

15

Příprava

Skupinová práce

»»Plán hlavních milníků
»»Příklady plánovacích podkladů

Powerpoint s plánovacími podklady

5

Vyhodnocení projektu

Odkaz na dokument „Vyhodnocení
výkonu v projektech“

5

OPCE: Softwarový nástroj – nákres
Přednáška
struktury

Powerpoint

»» Mind Mapping (Freemind, Xmind)
»»Gantt (Ganttproject, Openproj) –
představení
60

PŘESTÁVKA – oběd

40

Diskuzní kolo o projektech, úkoly,
variace a sebeorganizace (opce)

Diskuze s moderací

FC pro
dokumentaci
výsledků

»»Dobrá projektová zadání
»»Role učitele a studentů
»»Metody, variace a sebeorganizace
Závěrečná část
15

»»Shrnující reflexe

Přednáška

Agenda
uplynulých dní

30

»»Feedback

Moderace s podstatnou otázkou

FC s podstatnou
otázkou

ZKRATKY:
PB: Pracovní balíky;
FC: Flipchart;
ML: Milníky;
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PPP: Plán průběhu projektu;
PŘ: Projektové řízení.
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PŘÍLOHA
KONTROLNÍ LIST PRO TRÉNINKOVÝ MATERIAL
1. Projektor a laptop
2. Velké plánovací tabule: (2 pro skupinu),
3. Velké plánovací listy (doporučujeme 2-3 pro skupinu)
4. Moderační materiál/Moderační kufřík:
»» Moderační karty ve 3-4 barvách;
»» Několik lepicích pásek;
»» Dostatečně silné fixy (doporučujeme: černý pro každého účastníka;
červený, zelené 2 pro skupinu);
»» Několik nůžek;
»» Lepicí krepová silná páska;
»» min. 1 krabička speciálních připínáčků pro skupinu;
»» Dostatečné množství špendlíků (doporučujeme 30-50 pro skupinu)
»» Popisovací lístky (asi 100 pro skupinu, nejlépe v různých velikostech)
5. Stojan na flipchart; papír na flipchart pro moderátora (20-30 listů)
6. Vytištěné výukové skriptum „Projektové řízen pro školy“ pro všechny
účastníky
7. Výukový graf „Projektové řízení pro školy“
8. Fotoaparát pro fotografický protokol
9. Opčně: PowerPoint prezentace pro úvod k jednotlivým krokům, podklady
pro plánování, speciální software pro PŘ
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